
 

 

TM  25001 – Snitflade mellem landzone og husdyrbrug 
 

 

 
Formål: At få mere viden om sammenhængene og snitfladerne mellem 

Planlovens landzoneregler og Husdyrbrugsloven. 

  

Målgruppe: Landzone- og landbrugssagsbehandlere i kommuner, der 
arbejder med landzoneadministration og miljøgodkendelser.  

  

Sted: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 

 

Tidspunkt: 27. april 2023 kl. 9.00 

 

Program: Se nedenfor. 

Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål om 

konkrete problemstillinger til indlægsholderne, så vil de så vidt 

muligt forsøge at svare på spørgsmålene i deres indlæg. 

 Spørgsmål til indlægsholderne skal indsendes skriftligt inden 

den 27. marts 2023 til Rikke Rasmussen, Holstebro Kommune 

på mail rikke.rasmussen@holstebro.dk. 

  Hvis du har lyst til at fortælle om, hvordan I gør i jeres 

kommune, er der mulighed for at få 5-10 min. oplægstid ved 

at kontakte arrangør inden kurset – det er ikke nødvendigt at 

have forberedt slides til oplægget.  

Alle indkomne spørgsmål vil blive sendt samlet til 

indlægsholderne og deltagerne. 
 

Arrangører: Rikke Rasmussen, rikke.rasmussen@holstebro.dk, 96117811 

Vivi Mathilde Hjortsø, vmhj@skivekommune.dk, 99153625 

Mariann Nakano Pinkalski, mlp@silkeborg.dk, 89701531 

 

Deltagerantal: Minimum 40 deltagere og maksimum 100 deltagere 
 

Pris: NORMALPRIS 

A-medlemmer kr. 1.045,- ekskl. moms 

      B-medlemmer kr. 1.545,- ekskl. moms 

 

      EARLY BIRD 
      Kr. 300,- ekskl. moms fratrækkes ovenstående pris, 

      Hvis man er tilmeldt senest 13. marts 2023  

 

Tilmelding: Senest den 27. marts 2023. Tilmeldingen er bindende. 
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TM 25001 - Snitflade mellem landzone og husdyrbrug 
 

Program for 27. april 2023 
 
Kl. 09.00 – 09.30       Ankomst og kaffe/the med rundstykker 

 

Kl. 09.30 – 09.40 Velkomst  

v/Rikke Rasmussen, Holstebro Kommune 

 
Kl. 09.40 – 12.00 Skal tilladelsen gives efter Husdyrbrugsloven eller 

Planloven? 

v./Esben Aggerbeck Biering, jurist 

Baggrunden for den nuværende lovopbygning – vurderingen er 

fortsat den samme som efter landzonereglerne – hensynene 

varetages nu gennem Husdyrbrugsloven 
 

Grundlæggende om snitfladen mellem de to love 

   
   

- Juraen bag – der skal ikke gives tilladelse/godkendelse 

efter begge love 
- Byggeri til dyrehold kan godt være omfattet af 

landzonereglerne 

- Definitioner og betydninger i de to love 

o hvad er et husdyranlæg? 

o hvornår er noget ’erhvervsmæssigt nødvendigt’ 

o forpagtede og samejede arealer (samlet fast 

ejendom) 

 

Kl. 12.00-13.00       Frokost 

 

Kl. 13.00-13.35       Sådan har vi gjort!  

Håndtering af snitfladerne i kommunerne 

v./sagsbehandler i en kommune 

 - Hvordan håndteres reglerne i hverdagen – opdeling mellem 

afdelinger i den kommunale forvaltning? 

 - Hvordan formidles de komplicerede regler til ansøgere? 

 - Udfordringer ved det tværfaglige snit i reglerne 



 

 

 

Kl. 13.35 – 14.15 Eksempler – øvelse 

  

Gennemgang af klagesager eller eksempler fra kommuner som 
baggrund på drøftelse i grupper med opsamling i plenum 

 

Kl. 14.15 – 14.35 Kaffe/the pause med brød 

 

Kl. 14.35 – 15.10 Bolig- og Planstyrelsen/Landbrugsstyrelsen 

 

Kl. 15.10 – 15.30 Debat, opsamling på workshop og spørgsmål 
 

Kl. 15.30 – 15.40 Evaluering og afslutning på dagens kursus 

 
 


